
FLORIANÓPOLIS, 15 A 21 de juNhO de 2018  |  ANO 10   Nº 493

FO
tO

 t
h

IN
k

S
tO

c
k

 -
 G

e
tt

y
 Im

A
G

e
S

FO
tO

 d
Iv

u
LG

A
ç

ã
O

 S
u

N
e

d
IS

O
N

2

4

5

6

7

8

FORMACCO

LUMIS

FONTANA

AMARAL

SC IMÓVEIS

w kOERICh

BNDES aNuNcia
financiamento de energia
solar para pessoa física

nos últimos anos, as fontes renováveis têm crescido a passos lar-
gos. a produção fotovoltaica cresceu 70% em todo o mundo em 
dois anos e o objetivo é atingir 23% em participação de fontes reno-
váveis na matriz energética até 2030 no Brasil.

o crescimento vem justificado pela redução dos custos de tec-
nologias por ganho de escalas e pelos estímulos governamentais, 
apenas da instalação de energia verde sempre estar distante do ci-
dadão comum. Buscando mudar esse cenário, o Banco nacional de 
desenvolvimento econômico e social (Bndes) aprovou mudanças 
que permitirão a pessoas físicas terem acesso a financiamentos para 
a instalação de sistemas de aquecimento solar e sistemas de coge-
ração, com placas fotovoltaicas e aerogeradores.

segundo o próprio Banco, a medida visa basicamente econo-
mia. a implantação de sistemas de geração de energia solar permi-
tirá aos consumidores reduzirem gastos com a conta de luz, já que 
passarão a comprar menos energia da concessionária. 

coNDiçõES
o Bndes anunciou que 

os limites do fundo clima 

alcançam 80% dos itens fi-

nanciáveis, podendo chegar 

a r$ 30 milhões a cada 12 

meses por beneficiário. o 

financiamento torna ainda 

mais atrativa a instalação de 

alternativas para a produção 

de energias limpas e susten-

táveis, como o caso da solar.

tanto para pessoas fí-

sicas quanto para pessoas 

jurídicas (empresas, prefei-

turas, governos estaduais e 

produtores rurais), o custo 

financeiro do fundo clima é 

reduzido, o custo é de 4,55% 

ao ano, e a remuneração do 

Bndes é de 0,9% ao ano.

o programa permite ca-

rência de 3 a 24 meses, com 

prazo máximo de 144 meses. 

a vigência para adesão vai 

até 28 de dezembro de 2018.

REflExoS
para o presidente da Quantum engenharia, gil-

berto Vieira filho, este tipo de facilidade é essencial 
para quem busca alternativas limpas de energia, 
além de gastar menos. “temos no Brasil um enor-
me potencial para geração de energia solar. com a 
facilidade do financiamento, muitas pessoas terão 
acesso a esta tecnologia, economizando considera-
velmente e poluindo cada vez menos”, ressalta. 

a empresa, especialista em instalações fotovol-
taicas, tem percebido o aumento na procura por 
essas instalações, tanto que registrou incremento 
de 580% em vendas de sistemas de energia solar 
distribuída em 2017.

além da possibilidade de financiamento com 
o Bndes, cooperativas de crédito e outras institui-
ções financeiras também facilitam o investimento 
para pessoa física. 

outra vantagem oferecida em santa catarina 
é a possibilidade de gerar energia compartilhada, 
sendo uma opção viável e econômica, já que nor-
malmente os catarinenses possuem casa residen-
cial e outra de veraneio ou sítio em alguma praia do 
estado. gilberto explica que os painéis fotovoltaicos 
para a geração de energia solar são instalados nas 
unidades consumidoras com capacidade de gerar 
excedente, e ligados na rede distribuidora podendo 
compensar em outro imóvel. além disso, se a ener-
gia gerada for superior à energia consumida, será 
transformada em créditos na companhia elétrica, 
que resulta em descontos nas tarifas futuras. desta 
forma é possível reduzir a conta de luz em até 95%.
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o design de interiores está cada vez mais ousa-
do e cheio de personalidade. a aposta em concei-
tos clássicos os transforma, ganha ar de contem-
poraneidade e pode ser explorado nos menores 
apartamentos até as mais luxuosas construções. 

Um dos exemplos que está dominando as de-
corações é a utilização de mobiliários soltos. “as 
mobílias de marcenaria, todas presas, como eram 
antigamente, dão espaço aos móveis soltos são 
supertendência”, afirma diogo lemos, que cursou 
arquitetura na itália e ganha importante destaque 
em mostras e exibições em todo o mundo. 

outro destaque apontado por diogo é a utili-
zação de veludo em mobílias e estofados. o teci-
do que foi sinônimo de exagero por muito tempo 
voltou aos holofotes, dessa vez deixando o visual 
suntuoso de lado para criar ambientes divertidos e 
com uma pitada de ironia.

“Hoje está se usando veludo em tudo, desde 
as cortinas, almofadas, ou em estofados. por exem-
plo, poltronas em veludo rosa, com pés em metal 
dourado somam muito bem à atmosfera sofistica-
da composta por outros elementos como revesti-
mento preto e brando presentes no piso e banca-

das”, explica o especialista.  
cor, inclusive, é o ponto forte da aplicação de 

veludo nos ambientes internos. “o tecido vêm forte 
em diversas cores. as que eu mais utilizo em meus 
projetos são o rose, o verde e o ameixa”, comenta. 

para trazer mais luxo e sofisticação ao ambien-
te, diogo procura usar veludos de qualidade, que 
não passam o efeito molhado ou brilhoso, “normal-
mente os tecidos mais sofisticados como os italia-
nos, os holandeses ou alemães são de um aspecto 
mais fosco e tornam o ambiente mais luxuoso”. 

outra aplicação interessante do veludo, e que 
está sendo utilizada pelas principais empresas de 
design, é para o acabamento de mobiliários. apa-
radores, móveis de buffet e outros mobiliários inu-
sitados e pouco usuais estão sendo revestidos com 
a frente, por exemplo, em veludo. “Você pode apli-
car nesses móveis e brincar com as texturas, passar 
costuras, enfim, para ele reagir de maneiras dife-
rentes em móveis diferentes”. 

além do tecido para revestir os móveis, diogo 
comenta que a laca e as lâminas de madeira em 
brilho continuam em voga e somam aos revesti-
mentos de veludo. 

coRES E tENDêNciaS
de mobiliários EfEito iNESpERaDo

Uma tendência atual é apostar no inesperado, ou 
seja, usar contrastes que desafiem as probabilidades de 
encontrar tais combinações em outro local. “a intenção 
de carregar uma boa dose de ironia propositalmente sur-
preende e está conquistando as tendências de design 
de interiores. essa ousadia é o elemento chave para ter 
dentro de casa uma decoração de cinema”, comenta o 
profissional que frequenta os mais importantes salões de 
arquitetura do mundo. 

para criar esse feito, diogo valoriza bastante a utiliza-
ção de peças que venham da família ou heranças, por 
exemplo, seja móveis ou peças decorativas e que podem 
roubar a cena. “são peças que podem causar esse efeito 
surpresa. em uma base toda mais contemporânea, com 
linhas retas nos principais elementos, fica muito interes-
sante pontuar as peças mais antigas com destaque, fa-
zendo um mix que traga personalidade e conte um pou-
co a história da família”. 

em contexto despretensioso, a principal dica do espe-
cialista é atrever-se em estilos, texturas e contrastes. “em 
ambientes que você não vai ficar muito tempo, como la-
vabos ou um hall de entrada, eu gosto muito de ousar 
em texturas, em paginação de piso com geometrias e di-
ferentes materiais. estes ambientes realmente permitem 
misturar cores e carregar no dourado ou no preto”.   

ter personalidade é a chave. É possível criar ambientes 
com muita diversão porque o design de interiores está 
cada vez mais livre para ser ousado, colorido e inesperado. 

Estofados em veludo estão em alta na decoração de interiores
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INDICADORES IMOBILIÁRIOS
APONTAM REAÇÃO DO SETOR

Preços dos 
imóveis 

subiram 
na capital 

catarinense 
e aumenta a 

expectativa 
da retomada 

das vendas

AUMENTO DAS VENDAS 
As vendas no mercado imobiliário brasileiro também registram 

aumento no início deste ano, com 22,3% de crescimento. No pri-
meiro trimestre deste ano, foram vendidas 24.712 unidades resi-
denciais, quantidade superior às 20.209 unidades de 2017. 

Outro número aponta que, mesmo com a confiança das cons-
trutoras em alta, as vendas superaram os lançamentos – que tiveram 
uma queda de 30,7% no período. No sul do país a retração é maior 
que a média, com 63,6% lançamentos a menos que no último ano. 
Estes dados são alguns dos destaques do estudo “Indicadores Imo-
biliários Nacionais”, iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), em correalização com o Senai Nacional. 

O estudo também mostra que 52% das unidades ofertadas en-
contra-se em construção, 33% estão prontas e 20%, na planta. Mais 
da metade é composta por dois dormitórios (54,5%) e o preço mé-
dio por metro quadrado de área privativa está em R$ 6.042,00.

A avaliação do mercado é de que essas altas sejam tendência 
para os próximos meses. A continuidade das contratações do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, a baixa da taxa de juros, a Selic a 
6,5%, a inflação sob controle no primeiro trimestre e a geração de 
empregos formais são alguns dos indicadores micro e macroeco-
nômicos que estão dando maior confiança aos compradores.

O comportamento do mercado imobiliário continua 
em análise constante dos especialistas, que seguem oti-
mistas com a reação do setor após os últimos anos de 
crise e de estagnação. 

Um dos importantes índices, o FipeZap, que acompa-
nhou o preço de imóveis anunciados para venda em 20 ci-
dades brasileiras neste primeiro semestre de 2018, destaca 
a valorização dos imóveis, principalmente no sul do país. 

Na mesma tendência do aumento do último ano, 
quando a capital catarinense havia registrado 4,3% de au-
mento no preço médio do metro quadrado dos imóveis 
usados, Florianópolis apresentou alta no preço de venda 
do ano em 1,04% de acordo com o índice. 

Já no cenário nacional, a pesquisa conclui que o com-
portamento dos preços não foi homogêneo entre as cida-
des monitoradas pelo índice. De janeiro a maio, o preço 
dos imóveis residenciais à venda no mercado de oito das 
20 cidades pesquisadas teve queda real de 1,31%.  Entre os 
municípios com maior depreciação, estão Rio de Janeiro 
(-1,60%), Distrito Federal (-1,57%) e Niterói (-0,93%).

Outro dado relevante aponta que o valor médio dos 
imóveis à venda, anunciados nas 20 cidades, encerrou 
maio valendo R$ 7.543 por metro quadrado. Rio de Janeiro 
se manteve como a cidade mais cara do país, com metro 
quadrado médio de R$ 9.596. 

www.nrengenharia.com.br

Imagens meramente ilustrativas. Incorporação matrícula nº 155.515 no 2º Ofício de Registro de Imóveis. 
O �nanciamento dependerá de aprovação da operação e orçamento disponível pela CAIXA.

VENDAS
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TORCEDOR
DO FIGUEIRA:
VIVA JUNTO DA
SUA PAIXÃO.

Agora é hora de morar ou trabalhar pertinho do Scarpelli.
A Lumis Construtora oferece uma ótima condição de
negociação para o Blanc Residence e o Black O�ce Class
e você ainda ganha:

2 anos de anuidade como
sócio-torcedor, válido para
toda a família com filhos
até 18 anos.

Camiseta oficial do
time autografada.

Blanc Residence
2 dorm. com suíte. Parcelas a partir de R$1.490,00
3 dorm. com suíte. Parcelas a partir de R$1.990,00

Black O�ce Class
Salas de 23 a 96 m². 

Parcelas a partir de R$ 990,00 

Incorporação imobiliária registrada sob nº R-1-53457, em 17/02/2017, no Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. 

lumisconstrutora.com.br

A apenas

400m
do Scarpelli.
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